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O Ensino Religioso é a única disciplina escolar que consta na Constituição Federal de 1988, 

regulamentado pelo Art. 33, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e posteriormente 

alterado pela Lei nº 9.475/97, a qual promoveu uma descentralização da regulação do Ensino 

Religioso (ER) para as Secretarias de Educação, resultando três modelos distintos de ER: ensino 

confessional, supraconfessional e ensino das religiões. Tal situação fez com que a Procuradoria 

Geral da República (PGR) propusesse no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4439, pedindo a interpretação, conforme a Constituição Federal ao 

dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB e ao artigo 11, parágrafo 1º do 

acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé (promulgado por meio do Decreto 7.107/2010), a não 

vinculação do ensino religioso nas escolas públicas a uma religião específica e a proibição da 

admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas e, por último, 

pediu que a disciplina de ensino religioso, cuja matrícula é facultativa, devesse ser voltada para 

a história e a doutrina das várias religiões, ensinadas sob uma perspectiva laica. No entanto, no 

dia 27 de outubro de 2017, o STF determinou que o Estado laico brasileiro é compatível com 

um ensino religioso confessional, vinculado a uma ou várias religiões específicas nas escolas 

públicas. Daí esta pesquisa ter o objetivo de compreender como se constitui historicamente a 

relação entre a laicidade e a religião na cultura escolar brasileira, por meio do estudo da 

disciplina de ensino religioso, portadora da problemática dessa relação, a qual perpassa os 

campos educacional, religioso e político. Para isso, utilizaremos as seguintes fontes: legislação e 

normatização pedagógica sobre o ensino religioso; documentos judiciais no âmbito federal 

sobre a disputa do modelo de ensino religioso (confessional ou supraconfessional) a ser 

implantado na escola pública; as produções do Fórum Permanente do Ensino Religioso e os 

textos sobre a Base Curricular Comum disponibilizados pelo Ministério da Educação. A partir 

dessa documentação, pretendemos analisar as práticas propostas em torno dessa disciplina e 

consequentemente as representações a que resultam na construção de mundo social e de 

identidade para o Ensino Religioso. 
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